
Република Србија 

ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО 

Светосавска 91, Барајево 

Датум: 18.03.2021.године 

Набавка: Н2/2021 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА број ______________ од ___________2021. године за набавку добара-материјал за домаћинство –исхрана 

– путем наруџбенице за потребе пацијената на хемодијализи  Дома здравља Барајево. 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача (седиште):  
Матични број понуђача:  
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон/телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

                           СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Ред.бр Назив Јед.мере Количина Јед.цена 

Без ПДВ-а 

Јед.цена  

Са ПДВ-ом 

Укупна  

Цена без  

Пдв-а 

Укупна цена  

Са ПДВ-ом 

1. Лепиња+пљескавица+ 

Сезонска салата 

комад 1287     

2. Лепиња+пљескавица комад 1404     

3. Сендвич са шунком комад 468     

  УКУПНО 3159     

 

 

1. Припрема, паковање и достава ужине мора да испуњава све санитарно – техничке услове за 

припрему, паковање и доставу хране према Закону о безбедности хране „Сл.гласник ПС“ 

бр.41/2009 и 17/2019). Мора да се испоштује хладни ланац у транспорту. 

2. Ужина треба да буде пакована у амбалажи за једнократну употребу од чврстог материјала – 

стиропора са поклопцем. 

3. Достава ужине вржи се два пута дневно: пре подне до 09:00 и за другу смену до 13:00. 

4. Ужина се доставља на посебан улаз за доставу хране одвојен од улаза за болеснике и 

запослене у Служби за хемодијализу. 

5. Пацијенти на дијализи због природе обољења, а поједини и због врсте лекова које пију, имају 

ограничења у врсти хране коју смеју да једу. Ужина треба да буде благо слана.Болесници 

који пију лекове против згрушавања крви не смеју јести намирнице зелене боје о чему ћемо 

Понуђача благовремено обавестити. 

6. У наведеном периоду болесници могу имати повремену потребу да промене ужину. О овоме 

ће Наручилац обавестити Понуђача у писаној форми. 

 



 

7. План броја ужина за период од годину дана је оквиран јер у наведеном периоду може да дође 

до промена броја болесника ( да их буде више или мање ).  

 

О промени броја болесника Наручилац ће у писаној форми обавестити Понуђача. 

8. Приликом испоруке ужине Наручилац ће проверити број и врсту достављених ужина о чему 

ће се саставити писана евиденција потписана од стране представника Понуђача и Наручиоца. 

9. Потребно је да Наручилац доставља фактуру за испоручене ужине на недељном нивоу, која 

ће бити уредно регистрована у ЦИФ-у. 

 

 

 

            

 

           
           Укупна цена без ПДВ-а  ________________________  

            Укупна цена са ПДВ-ом ________________________  

            Рок плаћања_________________________________  

             

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

Процењена вредност набавке је  :    

383.000,00 динара са ПДВ-ом  

 

Начин достављања понуде и рокови: Понуду доставити на: 

- e-mail-  dzbarajevo9@gmail.com 

 

 

Рок за доставу понуда је до 26.03.2021. године до 12:00 чaсова. 

 

 

Датум                                                                                                                                    Понуђач  

 

______________________________                                М.П               ___________________________________ 

 

mailto:dzbarajevo9@gmail.com

